
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
ที่  ๑๑๒/๒๕6๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6๘ พรรษา  
28 กรกฏาคม ๒๕6๓ 

…………………………………………………………………… 
  เนื่องในศุภวาระท่ีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6๘ พรรษา  ในวันอังคารที่ 28 กรกฏาคม ๒๕6๓ นับเป็นมหามงคลยิ่ง   
อีกวาระหนึ่งและจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๖๓  โรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 2๔ กรกฏาคม ๒๕6๓   
 

   เพ่ือให้การจัดงานเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ  
อาศัยอ านาจความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ         
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗      
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ดังนี้  
 

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษาสนับสนุนการด าเนินการต่างๆ   
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย 
  ๑. นายสมพร   สุขอร่าม   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางอฑิภา   วรากรเจริญ  รองประธานกรรมการ  

 ๓. นายชัยณรงค์    เขียวแก้ว  กรรมการ  
 ๔. นายพนม   พุฒลา   กรรมการ 
 ๕. นางจิดาภา   พรามจร   กรรมการ 
 ๖. นางชนกานต์   กฤติธัญกช  กรรมการ 
 ๗. นายสุนัย     ศรีม่วง    กรรมการ 
 ๘. นายฐิตินันท์   เหรียญทอง  กรรมการ   
 ๙. นางภัสติ์ทิพา   ยนต์นิยม  กรรมการ 
      ๑๐.นางเพลินจิตร   ช านาญผา  กรรมการ 
 1๑. นางอารีย์   สาเกกูล   กรรมการ 
 ๑๒. นายเสกสรร   เทียนทอง  กรรมการ 
 1๓. นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ   กรรมการและเลขานุการ 
 1๔. นางวิไล   นิลทวี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

1๕. นางสุภาพ   น้อยจันทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

     2. คณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำนและประสำนงำน มีหน้าที่ ด าเนินการติดต่อประสานงานแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ   ประธานกรรมการ 
  2. นางวิไล   นิลทวี   รองประธานกรรมการ 

๓. นายพนม   พุฒลา   กรรมการ 
/๔. นายชัยณรงค์   เขียวแก้ว...   



๒ 
 

 
  ๔. นายชัยณรงค์   เขียวแก้ว  กรรมการ 

 ๕. นายเสกสรร   เทียนทอง  กรรมการ 
  ๖. นายสุนัย   ศรีม่วง   กรรมการ 
  ๗. นายวิษณุ   อ้นบางเขน  กรรมการ 
  ๘. นางทวีรัตน์   เหรียญทอง  กรรมการ 
  ๙. นางชนกานต์    กฤติธัญกช  กรรมการ 
  ๑๐. นางจิดาภา   พรามจร   กรรมการ 

๑๑. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี     มูลดี   กรรมการ 
๑๒. นายวีรพล   ปานด า   กรรมการ 
1๓. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 
1๔. นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
1๕. นายราชันย ์   ปิยะสิริเชาว์  กรรมการ 
1๖. นางสุภาพ   น้อยจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 

  ๑๗. นางนภาพร   โพธิ์เงิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

        ๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและวัสดุ มีหน้าที่ ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามโครงการและตามระเบียบแนวปฏิบัติ ประกอบด้วย 
 ๑. นางจิดาภา   พรามจร   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางวิไล   นิลทวี   กรรมการ 
 ๓. นางชนกานต์   กฤติธัญกช  กรรมการ 
 ๔. นางสมใจ   พงษ์สิงห์  กรรมการ 

5. นางรัชดา     ศิริศรีลดามาศ  กรรมการ 
6. นางสาวกาญจนา    มณีวัลย์   กรรมการ 

 7. นางปกายดาว   ปานอยู่   กรรมการ 
                     8. นางโชษติา   หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
  

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร มีหน้าที ่เตรียมก าหนดการประกอบพิธี  ค ากล่าวถวายพระพร
ชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร             
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และด าเนิน
กิจกรรมตามที่ก าหนด  ประกอบด้วย        
 ๑. นายสุนัย   ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
 2. นางปภัชญา   บรรเทาทุกข์  กรรมการ 

3. นายลิขิต     สอนเทียน  กรรมการ 
4. นางสาวศิริกัลยา    โสตถิวรกุล  กรรมการ 
๕. นางสาวปาริชาต ิ  ผาสุก   กรรมการ 
๖. นายวิทยา   อินอยู่   กรรมการ 

 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ มีหน้าที่ ด าเนินการ ผูกผ้าประดับตกแต่งเวทีศักยภาพ       
ให้สวยงาม  และจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติไทย  
ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. จัดโต๊ะส าหรับ ลงนามถวายพระพร ๒ ชุด ตามแบบที่ก าหนดและ  จัดเก้าอ้ีส าหรับ 
ครูและบุคลากร จ านวน 200 ตัว  ในวันที่ 2๔ กรกฎาคม  256๓  ประกอบด้วย 

       /๑. นายเสกสรร   เทียนทอง...   



๓ 
 

                     ๑. นายเสกสรร   เทียนทอง  ประธานกรรมการ  
                     ๒. นายณัฐพงศ ์   บุญจันทร์  กรรมการ 
                     ๓. นางภรณี   กังวาล   กรรมการ 
                     ๔. นางสมปอง   ปานเมือง  กรรมการ 
                     ๕. นางสาวอนงค์นาฏ   ปานด้วง   กรรมการ 
                     ๖. นางสาวดาราพร      ซ้อนแดง  กรรมการ 
                     ๗. นางสาวยุพิน   อยู่เปีย   กรรมการ 
                     ๘. นางสาวแพรวพรรณ     ขันกสิกรรม  กรรมการ 
                     ๙. หม่อมหลวงภคเมธี     สายสนั่น  กรรมการ 
                      ๑๐. นายชานนท์  ผ่องฉวี   กรรมการ 
                      ๑๑. นางสาวนุศรา  รอดสิน   กรรมการ 
                      ๑๒. นายภคัพล   หล่ าทุ่ง   กรรมการ  
                      ๑๓. นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ                       
 

         6.  คณะกรรมกำรฝ่ำยแสง เสียง  มีหน้าที ่ ด าเนินการจัดเตรียมเครื่องเสียง ณ เวทีศักยภาพ 
ประดับไฟแทน่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์เวทีศักยภาพ ประกอบด้วย 

     ๑.  นายพนม   พุฒลา   ประธานกรรมการ 
     ๒.  นายสมชาย    ดวงเนตร  กรรมการ 
     ๒.  นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
     3.  นายสมชาย  อินอยู่    กรรมการ   

 

         ๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันเฉลิม        
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  หน้าแถวเคารพธงชาติ  สื่อมวลชนท้องถิ่น  และเว็บไซต์ของโรงเรียน
ประกอบด้วย 
     ๑.  นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  ประธานกรรมการ 

   ๒.  นายวิษณุ    อ้นบางเขน  กรรมการ 
     ๓.  นางสาวอัจฉรา   อินทรรุ่ง   กรรมการ   

   ๔.  นายสุนัย    ศรีม่วง   กรรมการ   
   ๕.  นางสมปอง  ปานเมือง  กรรมการ 
   ๖.  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี            มูลด ี   กรรมการ 
   ๗.  นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการ 

     ๘.  นายธีรพงษ์  เข็มคง   กรรมการ 
   ๙.  นางสาวศิริกัลยา          โสตถิวรกุล  กรรมการ 
 ๑๐.  นายลิขิต                 สอนเทียน  กรรมการ 
 ๑๑.  นางประเสริฐ     อ้นบางเขน  กรรมการ 

        ๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเอกสำร  มีหน้าที่ ด าเนินการ  จัดท าเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรม    
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  และจัดท า
สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแบบที่ก าหนด  ประกอบด้วย 
    ๑. นางนภาพร   โพธิ์เงิน   ประธานกรรมการ 
    ๒. นางอุษา              พุฒลา   กรรมการ 

  3. นางสาวอัจฉรา  อินทรรุ่ง   กรรมการ  
           /๔. นางสาวณิชภัสน์   สมปู่...   
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  4. นางสาวณิชภัสร ์   สมปู่   กรรมการ 
    5. นางสาวสภุาพร  สีนวล   กรรมการ 

  6. นางโชษิตา   หล่ าทุ่ง         กรรมการ 
 

      ๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ  มีหน้าที่  บันทึกภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย 
    1.  นายวิษณุ   อ้นบางเขน  ประธานกรรมการ 
    2.  นายปฏิฬ     นาคทอง   กรรมการ 
    3.  นางสาวอัญญารัตน์   ค าก้อน   กรรมการ 
    4.  นางสาวสิรินุช    เข็มคง   กรรมกา 
    5.  นางสาวสุภาพร  สีนวล   กรรมการ   

     ๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลโครงกำร  มีหน้าที่  รวบรวมการจัดงานกิจกรรม “วันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6๘ พรรษา  28 กรกฏาคม ๒๕6๓” ท าเป็นรูปเล่มเพ่ือรายงาน
ผู้เกี่ยวข้องและ เป็นข้อมูลหลักฐานเพื่อพัฒนาโครงการต่อไป ประกอบด้วย 
   ๑. นางวิไล     นิลทวี   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางนภาพร   โพธิ์เงิน   กรรมการ 
   ๓. นางสาวอัจฉรา  อินทร์รุ่ง   กรรมการ 
   ๔. นางอุษา   พุฒลา   กรรมการ 
   ๕. นางโชษิตา   หล่ าทุ่ง         กรรมการ 
    

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ วันที่  2๒ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

(นางอฑิภา   วรากรเจริญ) 
รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

ก ำหนดกำร  

กำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 6๘ พรรษำ 2๘ กรกฎำคม 256๓ 
วันศุกร์ ที่ ๒๔ กรกฎำคม 256๓ ณ เวทีศักยภำพนักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

.................................................................................. 
 

เวลา 08.00 น. -    คณะครู นักเรียน บุคลากร และผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี 
- กิจกรรมเคารพสถาบัน 

08.๒0 น.  -    ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี              
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)   

- ประธานถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน) แล้วเปิดกรวย
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เวทีบน) 

- ประธานในพิธี กล่าวน าถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล (เวทีล่าง) 
- ประธานพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี (วงดุริยางค์บรรเลง

เพลงสรรเสริญพระบารมี) 
- ดนตรีบรรเลงบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ “สดุดีจอมราชา” (ความยาว 2.35 นาที) 
-    ประธานในพิธี อ่านค ากราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นจึงกล่าวน า                    

ค าถวายสัตย์ปฏิญาณฯ โดยผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวตามประธานจนจบ 
 -    ประธานลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

     ในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
09.00 น. -    ชุดการแสดงร าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 -    คณะครู นักเรียน บุคลากร ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

     มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล  
     ตามล าดับ 
- ประธานพร้อมผู้เข้าร่วมพิธี ถ่ายรูปร่วมกัน 
- ประธานเดินทางกลับ 
- เสร็จพิธี 

 
************************** 
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